
بيهن التفاضهل فهي وسهلم عليهه اللهه صهلى النهبي أجوبهة تجهدون ولههذا
الكشههكال ينفههك حهاله, وبهههذا تقتضههيه بما إنسان كل يخاطب أنه العمال

فههي وسههلم عليههه اللههه صههلى الرسههول يقول حيث النفس على يرد الذي
كههذا العمال أفضل بعضها وكذا, وفي كذا العمال أفضل الحاديث بعض

المخههاطب, نقههول: حههال حسههب علههى هههو التختل ف هذا أن وكذا, فيقال
حقههه فههي الجهاد الناس حقه, وبعض في أفضل العلم طلب الناس بعض

العلم طلب فهذا للعلم مكابدا فاهما حفاظا للعلم وعاء كان أفضل, فمن
غيههر علههى كان أكثر, ومن المسلمين وينفع أكثر ينتج لنه أفضل حقه في
الجهههاد فهنا بطل قوي كشجاع ولكنه الفهم قليل الحفظ الحال, قليل هذه
عملوا.   مما درجات أفضل, ولكل حقه في

اللففه آيففات فففي يجادلون الذين إلى تر (( ألموجل:  عز الله يقول
السههتفهام همههزة للتقرير, لن الستفهام تر: هذا ) ألم) يصرفون أنى

رأيههت, تههر: أي ألههم لههه, فمعنههى مقههررة صههارت النفههي علههى دتخلههت إذا
يتههوجه أن يصههح مهها لكههل أو وسلم عليه الله صلى للرسول إما والخطاب

الخطههاب أن بينهها القرآن, وقد في كثيرا يرد الخطاب الخطاب, وهذا إليه
إلى موجه أنه ظاهره الذي أو وسلم عليه الله صلى الرسول إلى الموجه

أقسام:  ةثلةثة إلى ينقسم والسلم الصلة عليه الرسول
لههه عههام هههو الثههاني: مهها قطعهها, والقسههم به مختص هو الول: ما القسم
هذا.  ول هذا فيه يتبين ل الثالث: ما قطعا, والقسم وللمة

ذلههك فههي إكشههكال ول به تخاص فهو قطعا بالرسول الخاص وهو الول أما
)) وزرك عنففك ووضففعنا صدرك لك نشرح (( ألمتعالى:  قوله مثل

أكشههبهها ) ومهها) فهففدى ضففال ووجففدك فففآوى يتيمففا يجدك (( ألم
المة.  يشمل ول تخاصة والسلم الصلة عليه للرسول هنا الخطاب

إذا النفبي أيهفا (( يا:  تعههالى قههوله فمثههل قطعهها ولغيره له الذي وأما
على هذا النساء, فدل طلقت إذا يقل ) لم) فطلقهن النساء طلقتم

الخطاب وجه ةثم بالنداء أول تخاطبه وللمة, لنه له به الخاص الخطاب أن
الخطههاب أن علههى هههذا  فههدل)) طلقتم (( إذافقال:  عموما المة إلى

وللمة.  له هو بل به تخاصا ليس بالنداء به الخاص
اللههه رحمهم العلماء فيه اتختلف هذا ول هذا ليس ما كذلك, يعني ليس ما

إل المههة يشههمل ول والسههلم الصلة عليه بالرسول تخاص تخطاب هو هل
والسههلم الصههلة عليههه للرسههول عههام أنه أو به التأسي سبيل على حكما

هههذا مثههل فههي والخل ف ؟ تخطابه يصح لمن فيه الخطاب ولغيره, ويكون



للرسههول ةثههابت الحكم هذا أن على متفقون الجميع لن لفظيا يكون يكاد
وجههه علههى عامهها لغيههره بالنسههبة صههار بههه تخاص أنه قلنا إذا ولغيره, لكن

يشههمل لههم إن الواقههع, لنههه فههي يختلههف ل الحكم والقدوة, لكن التأسي
وسلم.  عليه الله صلى به بالتأسي للمر حكما كشملها فقد لفظا المة
هههذا ؟ الثلةثههة القسام أي  من)) يجادلون الذين إلى تر (( ألمفهنا: 

لكل عام أو والسلم الصلة عليه بالرسول تخاص أنه الحتمال يدتخله مما
 الخطاب.  إليه يتوجه من

":  المؤلههف قههالاللففه)  آيففات فففي يجففادلون الففذين إلى تر (( أم
كونههها مههن أعظههم اللههه آيههات قاصرا, لن يعتبر التفسير  وهذا" القرآن

أو النجيههل أو التههوراة أو بههالقرآن كونههها مههن كشههرعية, وأعظههم أو كونيههة
الله آيات نقول: في أن الرسل, فالصواب على المنزلة الكتب من غيرها

القرآن.  فيها يدتخل ما والشرعية, وأولى الكونية
مههن عليههه كههان عمهها صههرفه أجل من الخصم مع المنازعة هي والمجادلة

قويهها, ويكون يحتكم حتى الحبل فتل وهو الجدل من المخاصمة, مأتخوذة
وأتباعهم, فالمجادلههة الرسل يجادلون الله آيات في يجادلون الذين هؤلء

هههذا, ول يومنهها إلههى الرسههل أرسههل أن منههذ كههانت وأتبههاعهم الرسل بين
لن الزمههن هههذا فههي وجل عز الله آيات في يجادل من يوجد أن تستغرب

 (( وكذلكتعالى: الله قال الرسل أرسل منذ وجل عز الله سنة هو هذا
مههن عههدو لههه نههبي ) كههل) المجرميففن مففن عففدوا نففبي لكففل جعلنا

يجههادل, أن العههدو لهههذا فلبد المجرمين من عدو له كان المجرمين, وإذا
بالسيو ف.  يجالد أن وبالتالي
الخههالق, وقههد هههو اللههه يكههون أن ينكر أن الكونية الله آيات في المجادلة

الطبيعيهة المهور إلهى الكون في يحدث ما ينسب من فعل, وجد هذا وجد
يشههاهد؛ مهها منها وينتج تتفاعل طبيعة مدبر, وقال: هذه لها يكون أن دون
أن ذلههك, مثههل دون الههتي بههالمور الكونيههة الله آيات في يجادل من يوجد
مههن الجاهلية لهل يحدث كما سببا الله يجعله لم السباب من كشيئا يثبت

مثل يتشههاءمون ذلك, فهههم أكشبه وما والزمان والماكن بالطيور التشاؤم
بههه, يتشههاءمون كشر كشهر الشهر هذا أن صفر, يقولون بشهر الزمان في

مهها أو باتجههاهه أو طيرانههه بكيفيههة أو الطيههر بنوع بالطيور أيضا يتشاءمون
يههراه مهها أول الرجل النسان يرى بالكشخاص أيضا ذلك, يتشاءمون أكشبه

النههاس يظهههر, بعههض فيما عصرنا إلى موجود هذا كان به, حتى فيتشاءم
المنظر قبيح كشخص قابله ةثم دكانه ليفتح أتى إذا المملكة من ما جهة في



بالكشخاص, تشاؤم كشراء, هذا ول بيع فيه ما كشؤم اليوم قال: تخلص مثل
الكونية.  الله آيات في المجادلة من أيضا هذا
اللههه بآيههات حرج, يكذبون ول فحدث الشرعية الله آيات في المجادلة أما

تنههاقض, فيههها فيها, يقولههون المور بعض في يجادلون ينكرونها الشرعية
كثيرة.  الجدل وكذا, وأنواع كذا وفيها

كأن  يعني" اليمان )) عن (( يصرفون )) كيف يقول: " (( أنى
بيههن واضههح أنههه مع اليمان عن يصرفون كيف وإنكار تعجب استفهام هذا
فيه.   ويجادلون عنه يصرفون فهم

) هههذا) رسففلنا بففه أرسففلنا وبما بالكتاب كذبوا (( الذين:  قال ةثم
أن بينهمهها بيان, والفرق عطف  أو)) يجادلون (( الذينقوله:  من بدل

يكههون فقههد البههدل منههه, وأمهها المبدل بيان في الصفة يشبه البيان عطف
لههم بههدل هنهها أتخوك أتخوك، زيد جاء قلت إذا الصفة, فمثل عن مجردا بدل

اليههة: هههذه مثههل البيههان عطههف جههاء إذا كههثيرا, لكههن كشههيئا منههها نسههتفد
الصههفة إلههى هههو معنههى منههها استفدنا  فقد)) بالكتاب كذبوا (( الذين

بيان.  عطف يسمونه البدلية, فلهذا إلى منه أقرب
بههأل محلى هنا كذب, والكتاب إنه قالوا  أي)) بالكتاب كذبوا (( الذين

أنههها كشههيء أقههرب ؟ للجنس أو للستغراق أو للعهد هي فهل تعلمون كما
يجههوز ل أنههه كشههك  ول" " القرآنفقال:  للعهد جعلها للجنس, والمؤلف

بههدليل إل ذلههك عههن العدول يجوز الحقيقة, ل بيان أو الجنس عن العدول
انتبه. 

؟ للعهههد أو الجنههس لبيان أو الحقيقة لبيان تكون أن اله في الصل هو فما
الصههل, هههو وهههذا السههتغراق يعنههي الجنههس بيان الجنس, لن لبيان نعم
إذا وكههذلك الخههاص معنى إلى العام بمعناها عدلت فقد للعهد جعلتها فإذا

المر:  ليتبين أمثلة ةثلةثة نضرب للحقيقة, ونحن جعلتها
النسههاء مههن ل, لن ؟ للعمههوم هههي المرأة, هل من تخير قلت: الرجل إذا
مههورد: عليههك أورد الحقيقههة, إذا لبيههان هههذا إذن الرجههال من تخير هو من

العمههوم, يعنههي للجنس ؟  هذا كشيء  لي)) ضعيفا النسان (( وخلق
تعههالى: اللههه قههول عليههك أورد طيههب. إذا ضههعيف إنسههان كههل تخلق يعني

الرسول فرعون فعصى رسول فرعون آل إلى أرسلنا (( كما
مففن بالحق الرسول جاءكم قد الناس أيها (( ياالذكري.  ) للعهد)

الذهني.  للعهد أيضا ) هذا) ربكم
الههذهني العهههد  علههى)) (( الكتابقههوله:  حمههل الله رحمه المؤلف هنا



الكتههاب, وذلههك جنههس به المراد وأن عام أنه القرآن, والصواب أنه وقال
ا كذب التوراة لن اس, وكهذلك بهه كهذب أنهاس, والنجيهل به ور, أن الزب

القرآن.  الكتب, وآتخرها وبقية
كفففار وهففم والبعففث التوحيد )) من رسلنا به أرسلنا " (( وبما

علههى عطفههها رسههلنا بههه أرسههلنا  وبمهها)) " يعلمون (( فسوف مكة
العامههل بإعههادة يكههون العطف العامل, لن  بإعادة)) (( بالكتابقوله: 
إعههادة بدون عطف وعمرو, هذا بزيد العامل, فتقول: مررت إعادة وبغير

إعهادة العامههل, ويفيههد بإعهادة عطههف ههذا وبعمهرو بزيهد العامل, مررت
مهن لههه تابعها ليههس عليه, لنه المعطو ف عن المعطو ف استقلل العامل

)) رسففلنا بففه أرسففلنا (( وبماالعامل, فقههوله:  إعادة بدليل وجه كل
كههانت الكتاب, ولهذا عن مستقل كأنه الرسل به أرسلت ما أن على يدل

بها.  العمل ووجوب الدللة في الكتاب بمثابة السنة
والبعففث التوحيففد " منالمؤلف:   قال)) رسلنا به أرسلنا (( وبما

مههن يسههتحق بمهها وجههل عههز الله توحيد يعني  التوحيد" مكة كفار وهم
مههن النههاس إتخراج فهو البعث والربوبية, وأما والعبادة والصفات السماء
هذا لن له وجه ل  هذا" مكة كفار " وهمالقيامة, وقوله:  يوم قبورهم
مكههة, بأهل يختص ل الرسل به الله أرسل وبما بالكتاب التكذيب الوصف

صههلى بمحمههد كههذب من كل في عاما هذا يجعل أن وغيرهم, فالولى هم
انتبه.  الرسل كذب من كل في عاما نقول وسلم, بل عليه الله
بذلك المراد أن على تدل  أل)) يعلمون (( فسوفقائل:  قال إذا لكن

قوله: الجواب: ل, لن ؟ وسلم عليه الله صلى محمدا كذبوا الذين الكفار
فههي سههيكون ومهها الههدنيا في سيكون لما  تهديد)) يعلمون (( فسوف

تكههون ل ) والغلل) أعناقهم في اللغلل (( إذا:  قوله بدليل التخرة
القيامة.  يوم إل العناق في
  ". تكذيبهم )) عقوبة يعلمون " (( فسوفتعالى:  قال

)) (( والسلسففل إذا بمعنففى )) إذ أعناقهم في اللغلل " (( إذ
خففبره مبتففدأ العنففاق, أو فففي فتكففون اللغلل علففى عطففف

بها يجرون )) أي (( يسحبون خبره أو أرجلهم في أي محذوف
: تعههالى كقههوله كشههك بل تهديههد  هههو)) يعلمون (( فسوف : قوله ".

إذا يعلمههون ) سههو ف) تعلمون سوف كل ثم تعلمون سوف (( كل
المعلههوم  ومههن" إذا بمعنى " إذالمؤلف:  أعناقهم, فيقول في الغلل

الههذي للمسههتقبل, فمها تكههون للماضههي, وإذا وتههأتي بالحاضههر تأتي إذ أن



يصههر ف جعلههه ؟ المسههتقبل إلههى معناها يصر ف الله رحمه المؤلف جعل
مسههتقبل, وهههو القيامههة يههوم إل تكههون ل الغلل لن المستقبل إلى ذلك

حههال, حكايههة بابها, ولكنههها على إذ هي بل ذلك إلى حاجة نقول: ل ولكننا
فهي أبلهغ حاضهر, وههذا كهأنه المسهتقبل تجعهل الهتي ههي الحال وحكاية

يكون.  أن ولبد مؤكد أمر لنها حاضرة الن الغلل كأن التهديد, يعني
ولعنففوا أيففديهم (( لغلتتعالى:  الله قال كما اليدي في تكون الغلل

: تعههالى اللههه قههال كمهها الرجههل فههي تكههون  والسلسههل)) قففالوا بمففا
يقههول هنا ) لكن) قطران من سرابيلهم الصفاد في (( مقرنين

تكههون أن تقتضههي))  والسلسففل أعناقهم في اللغلل (( إذالله: 
رحمه بينه آتخر احتمال فيه الغلل, ولكن محل في العناق في السلسل

مبتففدأ أو العنففاق فففي فتكون اللغلل على " عطفبقوله:  الله
تقهول: مبتهدأ كهانت إذا هههذا  وعلهى" أرجلهم في أي محذوف خبره
أرجلهم.  في أي محذو ف مبتدأ, وتخبره للستئنا ف, والسلسل الواو
يسههحبون والتقههدير محذوفا العائد  ويكون)) " (( يسحبون خبره " أو

أوجه:  ةثلةثة السلسل إعراب صار بها, فهنا يسحبون بها, والسلسل
العنههاق, فههي السلسههل الغلل, فتكون على معطوفة الول: أنها الوجه
بسلسل.  أعناقهم إلى أيديهم تغل أنه معناه يعني

أرجلهم.  في أي محذو ف والخبر بالرجل السلسل تكون والثاني: أن
)) (( يسففحبونقههوله:  والخبر الرجل في السلسل تكون والثالث: أن

لظههاهر أقربههها هههو المعنههى السلسل, وهذا بهذه يسحبون أنهم والمعنى
علففى النففار فففي يسففحبون (( يوم:  تعههالى اللههه قههال كمهها القههرآن

فههي السلسههل سههتكون وجههوههم علههى سههحبوا إذا ) فهههم) وجففوههم
تعالى.   الله رحمه المؤلف ذكرها التي الحتمالت أقرب الرجل, فهذا

كشههديدة لنهها بهذلك  ووصفت" جهنم )) أي الحميم " (( فيوقوله: 
وقودههها النار  لن" )) يوقدون يسجرون النار في " (( ثم الحرارة

والحجارة.   الناس
كثيرة:  فوائد اليات هذه في

الرسههل بههه جههاءت وبمهها بالكتههاب المكههذبين هههؤلء حال من أول: العجب
واللههه  وهههم)) الله آيات في يجادلون الذين إلى تر (( ألملقوله: 
ترابففا كنففا أئذا قولهم فعجب تعجب (( وإن:  تعالى قال كما عجب

) .) جديد خلق لفي أئنا
ووضوحه.  بيانه مع الحق عن يصر ف النسان أن اليات هذه فوائد ومن



عههن يصهر ف أن مهن النسهان تخهو ف وهههي أتخهرى فائهدة إلى يؤدي وهذا
الحق.
يثبتههه, ولهههذا أن دائما ربه النسان سؤال ةثالثة: وهو فائدة ذلك عن وينتج
)) هففديتنا إذ بعفد قلوبنففا تفزغ ل (( ربناالمههؤمنين:  دعههاء مههن كان

دائما. الثبات الله يسأل وأن تخو ف على دائما يكون أن للنسان فينبغي
أن العقوبههة بهههذه المكههذبين هههؤلء الكريمة: تهديههد الية هذه فوائد ومن
النههار فههي يسههحبون أرجلهههم, وأن تسلسل القيامة, وأن يوم أيديهم تغل
بههه جاءت وبما بالكتب يصدق أن للنسان يوجب هذا وجوههم, وكل على

والسلم. الصلة عليهم الرسل
مهها يشههاهد حههتى اليقيههن علههم يعلههم ل النسان أن اليات هذه فوائد ومن

ذلك وفي))  اللغلل إذ يعلمون (( فسوفلقوله:  الرسل به أتخبرت
فهففل بالحق ربنا رسل جاءت (( قدويقولون:  بالحق يقرون الوقت

نعمففل كنا الذي لغير فنعمل نرد أو لنا فيشفعوا شفعاء من لنا
: تعههالى اللههه قههال ذلههك, بههل فههي لهههم يمهههل يمكنهم, ول ل هذا لكن)) 

.))  عنه نهوا لما لعادوا ردوا (( ولو
مههن يكههون مهها أكشههد فههي وأنههها النار الكريمة: إةثبات الية هذه فوائد ومن

  )). يسجرون النار في ثم الحميم (( فيلقوله:  الحرارة
عههذاب جسههدي, هنههاك بههدني عههذاب أنه جميعا علينا يخفى ل العذاب هذا

كنتففم مففا (( أيففن )) تبكيتففا لهففم قيل " (( ثمقوله:  في بينه قلبي
ل هنا والستفهام"  الصنام )) معه, وهي الله دون من تشركون

ألههم الستفهام, وههذا هذا يتضمنها كلها والتعجيز والتنديد للتوبيخ أنه كشك
يعبههدها كان التي الصنام هذه كانت إذا الندم أكشد يندم النسان لن قلبي

لههو توجههد, كمهها ول الن عنها تضل ةثم يدعي كما وجل عز الله إلى لتقربه
دعي الهذي سهيدك وقلت: أين وعذبته مثل عبدا أمسكت ؟ يحميهك أنهه ت

التنههديم هههذا ينههدمون فهههؤلء بلههى, إذن ؟ لههه نههدما أكشد يكون هذا أليس
وهههي اللههه مع  أي)) الله دون من تشركون كنتم ما (( أينفيقال: 

حسرة.  فوقها ليس حسرة يتحسرون الصنام, وحينئذ
)) لغففابوا ضففلوا " (( قالواه:  الواقع في المكره إقرار ه يقولون ولهذا

عنهههم غههابت تنفعهههم, وأنههها لن أنها عرفوا  إذن" نراهم )) فل (( عنا
مففن نففدعو نكففن لففم (( بل:  قههالوا بههل فيه إليها يحتاجون ما أكشد في

اللههه قههال كما أكشركوا يكونوا أن أنكروا يعني الله  سبحان)) شيئا قبل
ربنففا والله قالوا أن إل فتنتهم تكن لم : (( ثمأتخرى آية في تعالى



ما عنهم وضل أنفسهم على كذبوا كيف انظر مشركين كنا ما
ينكرون. ةثم العظيم الندم هذا يندمون أنهم ) فالحاصل) يفترون كانوا
بمعنههى ) نههدعو) شيئا قبل من ندعو نكن لم (( بل:  وجل عز يقول

عبادة, وكلهما ودعاء مسألة قسمين: دعاء إلى ينقسم الدعاء نعبد, لن
عبففادة ( الدعاءالحديث:  في جاء كما عبادة المسألة متلزمان, فدعاء

عبههدت العابههد: لمههاذا سههألت لههو مسألة, لنك دعاء أيضا العبادة  ودعاء)
الحههال, ولههذلك بلسههان داعي عقابه, فهو وتخو ف ةثوابه لقال: رجاء ؟ الله
فههي ذلههك إلههى وانظههر الههدعاء بمعنى والعبادة العبادة بمعنى الدعاء صار

للتعههالى:  قههوله لقففا لو مم ((  مكفف بب نني لر معففو دد دب ا نج لت دسفف دم لأ مكفف نن لل لن نإ نذي نلفف ا
لن مرو نب دك لت دس دن لي نتي لع لد لبا لن نع ملو مخ دد لي لم لس نن له لن لج نري نخ ]60: ) [غههافر) لدا

لههي اغفههر القائههل: رب يقول السؤال في صريح دعاء المسألة دعاء لكن
يعبههد إنمهها النسههان بههاللزم, لن دعاء العبادة آتخره, ودعاء إلى وارحمني

أو صههريح عبههادة دعههاء المسههألة لثوابه, دعههاء ورجاء عقابه من تخوفا الله
له.  متعبد فهو للمسئول متذلل السائل باللزم, لن عبادة ؟ باللزم

عبففادتهم )) أنكففروا شيئا قبل من ندعوا نكن لم قال: " (( بل
مففن تعبففدون ومففا : (( إنكم تعالى الله فقال أحضرت ثم إياها
لهففا  (( أنتففماليههة:  تمههام" وقودها )) أي جهنم حصب الله دون

)) خالففدون فيهففا وكففل وردوهففا مففا آلهة هؤلء كان لو واردون
أن لههو كمهها سههينفعهم هههذا أن أنفسهههم, ظنههوا على أنكروا, كذبوا فهؤلء
ينفههع, ل التخههرة فههي ذلههك, لكههن ينفعه ربما جنايته أنكر الدنيا في الجاني

والجلههود والرجههل اليههدي فتتكلم أفواههم على تختم أنكروا إذا أنهم حتى
سبيل.   يهتدون ول حيلة يستطيعون ل تعمل, وحينئذ بما واللسن

أرسههل وبمهها بالكتههاب المكههذبين هههؤلء أن الفوائد من أيضا الية هذه في
فههي والسههحب والغلل بالسلسههل جسههديا عههذابا يعذبون الرسل به الله

مففا (( أينفيقههال:  والتنديم والتقريع بالتوبيخ قلبيا عذابا النار, ويعذبون
)). الله دون من تشركون كنتم
مههن تأتخههذ أن يمكههن وجل, هههل عز لله القول إةثبات الية هذه فوائد ومن
 ولكنههها)) لهففم (( قيل يبين لم القائل لن هذا على تدل ل الية ؟ الية
ينففاديهم (( ويومذلههك:  لهههم يقههول اللههه أن على تدل أتخرى آيات في

اللههه ينههاديهم ) الههذي) تزعمففون كنتم الذين شركائي أين فيقول
يقههال أن  ويمكن)) تزعمون كنتم الذين شركائي (( أينقال:  لنه
وكلهههم الههذين الملئكههة قبههل مههن أيضا وينادون الله قبل من ينادون أنهم



الله إلى أضيفت منادتهم ولكن تناديهم الملئكة أن يقال وجل, أو عز الله
النفهس تتهوفى الهذي أن مهع إليهه الوفهاة اللهه أضا ف بها, كما المر لنه

وجههود مههع نوردههها ل الحتمههالت هههذه نقههول الرسل, ولكن هي مباكشرة
عههن صههرفه على دليل يقوم حتى ظاهره على يحمل الكلم  الظاهر, لن

شركائي أين فيقول يناديهم (( ويوم:  يقول الله كان فإذا الظاهر
هههو ما على فيبقى الله هو المنادي بأن ) صريح) تزعمون كنتم الذين

وجل.  عز الله هو المنادي أن على للمفعول مبنيا كان ما عليه, ويحمل
 ؟ كشيخ يا عائد فيه  ما)) يسحبون (( والسلسل:  الطالب
والتقههدير: محههذو ف العائههد العائههد, قلنهها ذكرنهها ؟ عائههد فيههه : مهها الشههيخ

جائز.  فحذفه يعلم ما يجوز, كل العائد بها, حذ ف يسحبون
فوائههده مههن قلتههم تقريري, ةثههم استفهام أنه الستفهام : فسرتم الطالب
؟ التعجب
)) يصرفون (( أنى. لقوله:   نعم)) تر (( ألم ؟ : أيهم الشيخ

؟ الستفهام من ليس التعجب : إذا الطالب
 استفهام. )) يصرفون (( أنى من : ل الشيخ
نم الرجيههم الشههيطان من بالله : أعوذ القارئ مث لل ((  دم نقيفف مهفف لن لل ديفف لمففا لأ
دم مت دن لن مك مكو نر دش دن مت نن نم نه مدو نل ملوا ال بلوا لقا ننا لض دل لع دم لب دن لل مكفف معوا لن دد لنفف
دن مل نمفف دبفف ئئا لق دي لك لشفف نل لذ بل لكفف نضفف مه مي نلفف لن ال نري نف لكففا دل دم ا مكفف نل لمففا لذ دم نب متفف دن مك

لن محو لر دف نض نفي لت در ل
ل نر ا ديفف لغ قق نب لحفف دل لمففا ا نب دم لو متفف دن لن مك محففو لر دم ملففوا لت مخ دد ا

لب لوا دب لم لأ نن له لن لج ندي نل لها لخا لس نفي دئفف نب لوى لف دثفف لن لم نريفف قب لك لت مم دل : ) [غههافر) ا
75 [

قههال الرحيههم الرحمن الله بسم الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
اللففه دون مففن تشففركون كنتم ما أين لهم قيل (( ثمتعالى:  الله

الله.  هو القائل ؟ القائل ) من)
شففركائي أيففن (( فيقولتعههالى:  قههوله ؟ القههرآن مههن الدليل هو ما

طيب. ))  تزعمون كنتم الذين
الملئكة تكون أن ويمكن ؟ أيضا الله غير القائل أن آتخر معنى يحتمل هل

ا صريحة, لكهن ذكرها التي المر, الية لنه الله إلى أيضا, وينسب فهي م
مههانع, فل فيههه كههان إذا ؟ أيضهها تهوبخهم الملئكههة أن على تدل آية القرآن
طيب.  السبب لهذا فاعله يسم لم لما بنيت الية هذه تكون

طيههب. والتنههديم التوبيههخ ؟ هههذا من الغرض هو ما ؟ القيل بهذا المراد ما
ل وتنويمهم تنديمهم والبدني, لن القلبي العذاب بين لهم جمع يكون إذن



عليهم.   يؤةثر أنه كشك
حر ف ) كذلك: الكا ف) الكافرين الله يضل (( كذلكتعالى:  الله قال

ذلههك الكلم: مثههل مطلههق, وتقههدير مفعول الواقع, فهي في اسم ولكنها
اسم, هذا بالمعنى صورة, لكنها حر ف الكافرين, فهي الله يضل الضلل

تعلمون بعده, وكما التي للفعل مطلق مفعول العراب من محله السم
الكا ف أن سمعتم كما القرآن, وإعرابه في كثيرا يأتي التعبير هذا مثل أن

بعههدها, الههذي للفعههل مطلههق مفعههول إعرابههها مثههل, وأن بمعنههى حههر ف
ذلههك معنهها: مثههل الههتي اليههة فههي بحسههبه, لكههن سههياق كل في والتقدير
الكافرين.  الله يضل الضلل
ضلل, يقول في يجعلهم  أي)) الكافرين الله يضل (( كذلكوقوله: 

(( يضففل المكذبين هؤلء إضلل مثل )) أي " (( كذلكالمفسر: 
  )) ". الكافرين الله

كنتففم (( بمففا )) العففذاب (( ذلكففم أيضففا لهففم " ويقففالقههال: 
العههذاب, إليههه  ذلكههم: المشههار)) " الحق بغير الرض في تفرحون

الجماعههة, بضههمير الكهها ف جههاءت الكههافرون, ولهههذا أولئههك والمخههاطب
مذكر.  مفرد العذاب لن مذكر لمفرد بالكشارة الكشارة اسم وجاءت
يختلفههان, وتههارة يتفقههان تههارة الخطههاب وكهها ف الكشههارة اسههم أن واعلم
بحسههب الخطههاب إليههه, وكهها ف المشههار بحسههب يكههون الكشههارة فاسههم

؟ نسههاء جماعههة مخاطبهها مههذكر مفرد إلى لك: أكشر قيل المخاطب, فإذا
)). فيه لمتنني الذي (( فذلكن

طيب.  ذانكما ؟ مؤنث مثنى مخاطبا مذكر مثنى إلى أكشر
(( وتلكم القههرآن فههي ؟ ذكههور جماعههة مخاطبهها مؤنثههة مفههرد إلى أكشر

والمخههاطب مههؤنث مفههرد إليههه  المشههار)). أورثتموهففا الففتي الجنة
ذكور,  جماعة
الخطههاب إليه, وكهها ف المشار بحسب الكشارة القاعدة: اسم هذه المهم

طيب.  يختلفان وقد يتفقان قد المخاطب بحسب
مهها مصههدرية, وعلمههة للسببية, ومهها  الباء)) كنتم بما (( ذلكموقوله: 

بما (( ذلكمقوله:  مصدر, فمثل إلى بعدها ما تحويل يصح أن المصدرية
بكهونكم التقههدير: ذلكههم يكهون مصههدر إلههى بعههدها مهها حولنا  إذا)) كنتم

الحق.  بغير الرض في تفرحون
المههوت قبههل أي للماضههي هههذه كههان أن  معلههوم)) كنتم (( بماوقوله: 

بالباطههل, وذلههك تفرحههون  أي)) الحق بغير الرض في (( تفرحون



فههإنهم إةثمهههم فههي كشههاركهم مههن وكههل والكفههر بالشههرك يفرحههون أنهههم
به.  يفرحون
وإنكففار الشففراك " مفن:  المفسههر  قههال)) الحففق (( بغيروقههوله: 
فههإن التمثيههل, وإل بههه يريههد كههان إذا إل قصههور الواقع في  وهذا" البعث
في يفرحون فهم البعث وإنكار الشرك من  أعم)) الحق (( بغيرقوله: 
الحههرام وتحليههل والعههدوان البعههث وإنكههار الشههرك من الحق بغير الرض

قههول أن ذلك, المهم أكشبه وما والحام والوصيلة كالسائبة الحلل وتحريم
التمثيههل, يههرد لههم ما قصور  هذا" البعث وإنكار " بالشراكالمؤلف: 

الحصر.  يفيد ل التمثيل فإن التمثيل أراد فإن
حههر ف  الههواو" الفففرح فففي )) توسعون تمرحون كنتم " (( وبما

بإعههادة قبلههها مهها علههى معطوفههة الجملههة للسههببية, وهههذا عطف, والبههاء
عههن مسههتقل الثههاني أن يعنههي العامل بإعادة الباء, والعطف وهو العامل

وعههذابا بههالفرح تخاصهها عههذابا جميعا, يعذبون بالمرين يعذبون الول, فهم
.  الفرح في توسعون تمرحون كنتم للسببية, وبما بالمرح, وبالباء تخاصا

هم أمر, والمر فعل  ادتخلوا)) فيها خالدين جهنم أبواب (( ادخلوا
إهانههة, وإلههزام أمر ولكنه إكرام أمر ليس الهانة به يراد الملئكة, والمر

كمهها سبعة  جمع, عددها)) جهنم (( أبوابيدتخلوا, وقوله:  أن لبد لنه
مقسوم جزء منهم باب لكل أبواب سبعة (( لها:  تعالى الله قال

قلنهها إذا جهمههة ذات لنههها بذلك النار, وسميت أسماء من اسم ) وجهنم)
ولكنههه عربههي غير اسم أنه قلنا النون, وإن به زيدت عربي اسم جهنم أن

والقعههر, الظلمة هي التي الجهمة من مشتق إنه نقول أن حاجة فل عرب
منها.  وإياكم الله أعاذنا النار أسماء من اسم فهو كان وأيا

(( ادخلواقوله:  في الفاعل من حال هذه  تخالدين)) فيها (( خالدين
العربيههة اللغههة نقههول ؟ التأبيههد هو أو المكث طول هو هل الخلود  وهذا))

التأبيههد, والمههراد بههه مرادا المكث, ويأتي طول به مرادا الخلود فيها يأتي
تعههالى اللههه أن ذلههك أبههدا, ودليههل فيههها تخالههدون أنهم الثاني, يعني هنا به

مواضع: ةثلةثة في أبدا فيها تخالدين النار أهل بأن الكريم القرآن في صرح
يكن لم وظلموا كفروا الذين (( إن:  تعالى الله قول الول الموضع

خالففدين جهنففم طريففق إل طريقففا ليهديهم ول لهم ليغفر الله
). ) يسيرا الله على ذلك وكان أبدا فيها
لهففم وأعففد الكففافرين لعففن الله (( إن:  تعههالى قههوله الثانيههة والية

). ) أبدا فيها خالدين سعيرا



لففه فففإن ورسففوله الله يعص (( ومن:  تعالى الله قول الثالثة والية
). ) أبدا فيها خالدين جهنم نار

ليست النار إن يقول من قول بطلن بل ضعف يتبين الثلث اليات وبهذه
القههرآن, ول لصههريح مخههالف لنه منكر القول هذا تفنى, فإن وأنها مؤبدة
يقههول أن مثههل يعللههها تعليلت لمجرد القرآن صريح يخالف لنسان يمكن

هههم يفنههوا أن إلههى مههآلهم هههؤلء وأن غضههبه سههبقت تعالى الله رحمة إن
والنار. 

؟ كههذلك حههق, أليههس اللههه وعههد لكن غضبه سبقت الله رحمة يقال: نعم
أبدا.  فيها يخلدون فإنهم حقا الله وعد كان وإذا
جههزاء يكههون كيههف الليههم العههذاب هذا في البدي قائل: التخليد قال وإذا

العههذاب هنا فيكون ؟ سنة ألف أو سنة مائة إل الدنيا في يبقى لم لنسان
البدين, فيقتضي أبد الدنيا في بقي أحد فيه ما العمل, لنه زمن من أكثر
ينسههب ول بكههثير العمل من أكثر صار الجزاء ظلم, لن فيه يكون أن هذا

عشههرة أو سههنة ألههف عههاش الناس من أحد أن لنفرض لكم قلت له, كما
 ؟ ظلما هذا يكون مؤبد عذابه نقول ةثم أمد إلى عاش لكنه سنة آل ف

فيمضههي ورسههله اللههه محههادة في كلها الدنيا حياته أمضى هذا فيقال: إن
قههد أبدا عذب الذي هذا أن عدل, ةثم العذاب, وهذا في كلها التخرى حياته
ه وبين الدنيا في له قيل علهى يقهدم فلمهاذا البهدي العهذاب جهزاءه أن ل

أن للكافرين, فالمهم عذر ول ظلم ل جزاؤه, وحينئذ هذا أن يعر ف كشيء
للبد.  الخلود  يشمل)) فيها (( خالدينتعالى:  قوله


